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Ciechanów, dnia 08.12.2020 r.

4!]t!4'. plzetarg nieogranicaony na

dostawę ąłwności,napojów i produktów pokrewnych ora7 produktów
rolnictwg i rybołówstwa do Domu Pomocy Społecxnej
w Ciechanowie' uI. Batalionów Chłop',Kombatant"
skiah I2
część9: dostawa ryb

o

Zawiadomienie
wyborze naj korzystniej szej oferty

Dom Pomocy Społecznej ,,Kombatant" w Cięchanowię ul. Batalionów Chłopskich 12 Zamawiający w
prowadzonym postą)owaniu w Ębie przetargu nieograniczonego La dostawę ź;ywności,napojów i produktów
pokrewnych oraz ptoduktów rolnictwą i ,!bołó1|stw{, do Domu Pomocy Społecznej ,,Kombatant'' w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12' cąść9 - tlostawa ryD, na podstawie art. 92 ust' 1 pkt. l ustawy z dnia 29
sĘczńa2004 t. - Prawo zamówień publicznych (Dz' U' z 20)'9 r' poz. 1843 z póżn. zm') zawiadamia. iż dokonał
wyboru najkoŹystniej szej oferty.
w poEtępowaniu złożono 3 oferty.
1) Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiofu zamówienia złożyłafirma: HURT i DETAI Art. Spoży.r,vczo Rolne' Arrna Siekierko, VL szpitak6 24,18-200 Wysokie Mazowieckie. Klyeńum oceny ofert były; najniższa cena brutto 60 pL1' oraz termin płatności_ 40 pkt'
Uzasadnienie:
Według formuĘ ocęny ofert za:wartej w SIWZ ofęrta firmy: HLrRT i DETAr Art. Spoży.lvczo RoLne, Arura
Siekierko uzyskała za cenę: 60 pkt, za termin płatności:40 pk, razem: 100 pkt. Złożona oferta spełnia warunki
udziafu w postą)owaniu określone prze z Zamawiającego w spęc}fikacji Istotrtych Warunków Zamówienia.
2) oferta firmy:
HANDEL'' Sp' z o.o., ul. Grójecka 194/91,02-390 Warszawa' oddział w ostlołęcę,
''SPS
ul' Targowa 34, 07-.łl2 ostołęka' Kryterium oceny ofefi były: najniższa cena bruno - 60 pkt. oraz tęrmin płat_

ności40

pkt'
Uzasadnięnie:

Według formuĘ ocęny ofert zawartej w SIWZ oferta firmy:
HANDEL'' Sp' z o'o., uzyskała za cenę:
',SPS
46,1ó pLt' za termin płahości:40 pkt, razem: 86,16 pkt. Złożonaoferta spełnia warunki udziałr w postęowaniu
okeślone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia'
3) ofena firmy| Hurtownia ..sAwA". Bożena lrena Budżak. uI. Śmiecińska l4. oÓ-4oo Cięchanów. Kryerium
oceny ofert były; najniżSza cena brutto 60 pL1. oIaZ termin płahości40 pkt.

Uzasadnięnie:
Wedfug formuĘ ocęny ofęrt zawartej w sIwZ ofęrta flrrmy: Hurtovrria
Bożena lrena Budżak uzyska',SAWA'''
ła za cenę: 58'07 pkt' za temin płatności:40 pkt, razem: 98'07 pk. złożona ofęrta spełnia warunki udziafu w
postępowaniu okleślote przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówięnia.

